Шановні шполяни!

Понеділок, 24 квітня 2017, 12:32

26 квітня 1986 року – трагічна дата, яка назавжди увійшла в історію цивілізації, як одна
з найбільших техногенних катастроф. 31 рік виповнюється з того дня, коли у наше з
Вами життя увійшло слово з гірким присмаком великої і нечуваної біди –“Чорнобиль”…

Сувора і трагічна реальність, яка настала після вибуху на четвертому енергоблоці
Чорнобильської АЕС, призвела до іншого сприйняття світу, тому що такої
техногенно-екологічної катастрофи людство ще не знало. Чорнобиль став чорною міткою
на століття й тисячоліття.

Час летить швидко. І хоча вже 31 рік минув з тих пір, але Чорнобильська трагедія для
нашого народу до цього часу залишається болючою, незагойною раною.

Ми безмежно вдячні, Вам – ліквідаторам аварії, за врятовані мільйони життів, ми
ніколи не забудемо тих кого з нами не має поряд, тих хто не вагаючись взяв участь в
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Адже без Вашої мужності і відваги катастрофа могла
бути набагато масштабнішою.

Нехай ніколи не повториться жах тієї масштабної техногенної катастрофи, нехай
залишиться тільки пам’ять про ті моторошні події, яка навчить нас цінувати нашу Землю,
природу, мир, спокій та людське життя.
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Довідково:

В управлінні соціального захисту населення Шполянської
райдержадміністрації на обліку перебувають потерпілих та ліквідаторів І
категорії -140 осіб, ІІ категорії -204, ІІІ категорії -80 осіб, які отримують щомісячну
компенсацію на продукти харчування та щорічну компенсацію на оздоровлення,
також надання ліквідаторам одноразової допомоги по втраті здоров’я.
2 дітям-інвалідам, які стали інвалідами, внаслідок Чорнобильської
катастрофи, виплачуються щомісячні компенсації згідно постанови Кабінету
Міністрів України від 08.02.1997 №155 «Про порядок та розміри компенсаційних
виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Протягом 2017 року отримає санаторно-курортне лікування 29 осіб І категорії, та 2
дітей-інвалідів, інвалідність яка пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
Також управлінням надаються пільги на медичне обслуговування
громадянам , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

З повагою голова райдержадміністрації
Володимир Потапенко
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